คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข)
*****************************
ดวยจังหวัดเชียงราย ไดออกคําสั่งที่ ๒๕๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัด
เชียงราย ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กําหนดใหอําเภอทุกอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
จัดตั้งศูนยดํารงธรรมขึ้นในอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาที่
เปนศูนยบริการรวม ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีกํารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึงประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม จึงขอยกเลิกคําสั่งที่ ๔๘๖/๒๕๕๗
เรื่ อง การจั ดตั้ งศู น ย ดํา รงธรรมเทศบาลตําบลเวีย งเชีย งแสน ลงวัน ที่ ๑๓ ตุล าคม ๒๕๕๗ และให แต งตั้ ง
คณะกรรมการศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน(ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข) ใหมดังตอไปนี้
1. นายชยกฤษณ นิสสัยสุข นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน ประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ไชยลังกา รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน กรรมการ
3. นายวารินทร สุตะวงศ รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน กรรมการ
4. สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
กรรมการ
5. นายกิตติธัช ตะโนรี
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
6. พ.จ.อ.อาทิตย บุญนอม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
7. นางมะลิวัลย หินเขียว ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
8. นายตรีศักดิ์ ลังกาใจ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
กรรมการ
9. นายเสกสรรค เชื้อเมืองพาน ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
10. นายศุภวัฒน สรรพจารย นิติกร
เลขานุการ
มีหนาที่ดังนี้
ควบคุม เรงรัด กํากับการใหความชวยเหลือขอรองเรียนรองทุกข ของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงแสน ใหบริการขอมูลขาวสารใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 25๕๘

(นายชยกฤษณ นิสสัยสุข)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ที่ ๑๐๐๒/๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข)
*****************************
ดวยจังหวัดเชียงราย ไดออกคําสั่งที่ ๒๕๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัด
เชียงราย ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กําหนดใหอําเภอทุกอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
จัดตั้งศูนยดํารงธรรมขึ้นในอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาที่
เปนศูนยบริการรวม ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีกํารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได อ ย า งรวดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง ประสบผลสํ า เร็ จ อย า งเป น รู ป ธรรมจึ งขอแต งตั้ งคณะทํ า งาน
ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน(ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข) ดังตอไปนี้
๑. เจ า หน า ที่ ป ระจํ า ศู น ย แ ละชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ศู น ย ดํ า รงธรรมเทศบาลตํ า บล
เวียงเชียงแสน(ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข) ประกอบดวย
๑. นายศุภวัฒน สรรพจารย
นิติกร
๒. นายสมพงษ นุเว
พนักงานจางทั่วไป (เจาหนาที่เทศกิจ)
๓. นายพงศธร ปงลังกา
พนักงานจางทั่วไป (เจาหนาที่เทศกิจ)
มีหนาที่ดังนี้
รับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ใหคําปรึกษาและบริการ อํานวยความสะดวกตอผูมาแจง
เรื่องราวรองทุกข รองเรียน จัดทํารายงานเกี่ยวกับขอรองทุกข รองเรียน ออกตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตน
เสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือที่เกี่ยวของ
๒. คณะทํางานประจําสํานักปลัดเทศบาล/กอง ประกอบดวย
สํานักปลัดเทศบาล
๑. จ.อ.ณรงค มวงจีบ
หัวหนาฝายอํานวยการ
๒. นายศุภวัฒน สรรพจารย
นิติกร
กองคลัง
๑. นางสาวณิชาภัทร กันชัย
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
๒. นางพัชรินทร อินพูลใจ
เจาพนักงานพัสดุ
กองชาง
๑. วาที่ ร.ต.ปรีชา ประกิจ
นายชางเขียนแบบ
๒. นายวิชารัตน ทันหลา
นายชางโยธา
๓. นายธีระพล ไตรเกษม
นายชางเครื่องกล

-๒กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
๑. นางเยาวเรศ กันทวี
พยาบาลวิชาชีพ
๒. นางสาวรัชดาวัลย ญาณะโค เจาพนักงานธุรการ
กองการศึกษา
๑. นางสาวสุคนธทิพย สมศรี นักวิชาการศึกษา
มีหนาที่ดังนี้
แกไขปญหาขอรองเรียนรองทุกข ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความ
ตองการและขอเสนอแนะของประชาชน ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบในสายงานของตน จัดทํารายงานเกี่ยวกับ
ขอรองเรียนรองทุกขที่เกี่ยวของเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายหรือที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด อยาใหเกิดความเสียหายขึ้น หากมี
ปญหาอุปสรรค ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 25๕๘

(นายชยกฤษณ นิสสัยสุข)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

